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Tilladelse til opdræt af blåmuslinger (Mytilus edulis) i perioden frem til 1. 
september 2029 (10 år) på muslingeopdrætsanlæg nr. 360, i Vejle Fjord. 
 
Fiskeristyrelsen udsender i 2020 nye placeringstilladelse ud med ændret vilkår for tilladelsen. 

Ændringerne er jævnfør bestemmelserne i opdrætsbekendtgørelsen1. Denne placeringstilladelse 

erstatter tidligere fremsendte. Bemærk at udløbsdatoen forbliver den oprindelige. 

 

Ansøgningen har tidligere været sendt i høring efter gældende regler.  

 

Anlægget er af lineopdræt systemet, og har en størrelse på ca. 100*200 meter, svarende til ca. 2 ha, og 

skal placeres inden for følgende hjørnepositionen (WGS 84), som afmærkes jf. vilkår 2: 

 

Muslingeopdrætsanlæg nummer 360, i Vejle Fjord Bredning.  

N-Grader Min E -grader Min 

55˚ 41,152 9 ˚ 43,580 

55˚ 41,190 9 ˚ 43,645 

55˚ 41,078 9 ˚ 43,717 

55˚ 41,117 9 ˚ 43,784 

 

Anlægget har tilladelsesnummer ”360”. Dette nummer skal benyttes fremover til entydig identifikation 

af anlægget, bl.a. i forbindelse med prøveudtagning m.v. samt til mærkning af opdriftsbøjer m.v., jf. 

vilkår 1. 

 

 

Begrundelse for afgørelsen 

Fiskeristyrelsen har vurderet, at der kan meddeles tilladelse til det ansøgte muslingopdrætsanlæg. 

Fiskeristyrelsen har i sin vurdering lagt vægt på, at anlæggets ansøgte placering er hensigtsmæssig i 

forhold til andre aktiviteter og forhold i området. Der vurderes ikke at være andre forhold i området, 

som kan have negativ indflydelse på opdrætsmulighederne. 

                                                             
1 Bekendtgørelse nr. 1387 af 3.december 2017 om opdræt af muslinger og østers i vandsøjlen 
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Natura 2000 

Det ansøgte opdrætsanlæg er beliggende på ca. 8 meters vanddybde, og i en afstand på over 450 meter 

fra nærmest liggende Natura 2000 område. 

 

I forbindelse med forespørgsel om effekter af anlæg til opdræt af muslinger i relation til effektzoner 

har DTU Aqua udtalt følgende:  

 

”På baggrund af den eksisterende viden om effekter af muslingeopdrætsanlæg i danske farvande eller 

farvande med tilsvarende miljømæssige forhold, er det DTU Aquas opfattelse, at målelig negativ 

påvirkning af opdrætsanlæg kan have en udstrækning på op til 100 m fra anlægget. Denne opfattelse 

baserer sig på måling af sedimentation af organisk materiale fra muslingeopdrætsanlæg. ” 

 

Det Fiskeristyrelsens vurdering, at det ansøgte opdrætsanlæg ikke i sig selv, eller sammen med andre 

aktiviteter, herunder transport af muslinger til og fra anlægget, vil kunne påvirke Natura 2000-

område, nr. 78 ”Skove langs nordsiden af Vejle Fjord” væsentligt, hvorfor styrelsen ikke har udarbejdet 

en miljøkonsekvensvurdering, jf. fiskerilovens2 § 10e, stk. 1. 

 

Grundlæggende krav til tilladelsen 

Opdræt skal foregå i forhold til den til enhver tid gældende bekendtgørelse om opdræt af muslinger og 

østers i vandsøjlen. 

 

Anlægget må først tages i brug, når Fiskeristyrelsen ved det lokale Fiskeriinspektorat har godkendt 

anlæggets udformning m.m. 

 

Tilsyn mv. 

 Fiskeristyrelsen udøver kontrol og tilsyn efter reglerne i fiskerilovens § 117.  

 

Tilladelsen kan inddrages med øjeblikkeligt varsel, såfremt det konstateres, at vilkårene i tilladelsen 

ikke overholdes.  

 

Tilladelsens vilkår vil kunne ændres, såfremt Fiskeristyrelsen finder det nødvendigt. Ændringer i vilkår 

vil for eksempel kunne begrundes med rådgivning fra et rådgivende udvalg, så som Udvalget for 

Muslingeproduktion eller Erhvervsfiskerudvalget.   

 

Tilladelsen fritager ikke ejeren for civilretligt ansvar som følge af anlæggets tilstedeværelse, herunder 

for skader, forårsaget af løsrevne og omkringflydende dele 

 

Fiskeristyrelsen har ikke med tilladelsen påtaget sig noget ansvar for anlæggets forsvarlighed eller 

konstruktionens sikkerhed. 

 

Vilkår for tilladelsen: 

 

1. I henhold til de til enhver tid gældende regler om afmærkning (Afmærkningsbekendtgørelsen, 

bekendtgørelse nr. 45 af 22. januar 2015), skal Søfartsstyrelsen snarest muligt, og senest 4 uger 

                                                             
2 Bekendtgørelse nr. 764 af 19. juni 2017 af lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven) 

https://www.soefartsstyrelsen.dk/SikkerhedTilSoes/Sejladssikkerhed/Afmaerkning/
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inden etableringen af anlægget, modtage et konkret forslag til afmærkning af anlæggets hjørner, 

og gerne suppleret med markeringer langs områdets begrænsningslinjer, samt forventet drifts 

periode (helårligt eller hvilke måneder anlægget er placeret på området). Anlægget skal afmærkes 

med mindst 4 stk. gule specialanmærkninger – 1 stk. på hver af de i ansøgningen nævnte 

positioner. 

2. Enhver fejl eller mangel ved afmærkningen, som ikke straks kan udbedres, skal omgående meldes 

til:  Søfartsstyrelsen, Vagthavende på tlf. nr. 72 19 60 40 / E-mail: vagts@dma.dk. 

Udenfor kontortid skal fejl meldes til Forsvarets Operationscenter på telefon: 72 85 03 70. 

3. Tilladelsen til etablering og drift skal løbende udnyttes i almindeligt omfang og i henhold til den 

fiske/produktionsplan som er udarbejdet i forbindelse med ansøgningen.  

 

Tilladelsens udnyttelse og bortfald 

En tilladelse bortfalder, hvis den ikke er udnyttet senest 1 år efter, den er meddelt. Ved udnyttelse 

forstås, at anlægget er etableret og markeret i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens regler herom. 

Se vilkår nr. 1 ovenfor. Der kan søges om dispensation til at udsætte fristen for udnyttelse en gang og 

maksimalt for et år. 

 

Tilladelsen kan bortfalde, hvis der på hinanden 3 følgende år ikke er registeret høst fra 

anlægget.  

 

Fiskeristyrelsen skal gør opmærksom på Fødevarestyrelsens regelsæt, som fremgår på 

Bilag 1, som ligeledes skal overholdes. 

 

 
Klagevejledning 

Du kan klage over denne afgørelse, jf. fiskerilovens3 § 110a. Klagen skal være skriftlig og angive på 

hvilke punkter, og hvorfor du er uenig i afgørelsen. Du sender klagen til 

fiskerikontrol@fiskeristyrelsen.dk. Fiskeristyrelsen skal have modtaget klagen senest 4 uger fra den 

dag, du modtog afgørelsen, jf. § 7, stk. 1, i forretningsordenen for Miljø- og Fødevareklagenævnet4. 

Styrelsen sender klagen sammen med vores kommentarer videre til Miljø- og Fødevareklagenævnet, 

som træffer afgørelse i sagen. Modtager Fiskeristyrelsen klagen for sent, vil Miljø- og 

Fødevareklagenævnet som udgangspunkt afvise klagen. 

 

 

Har du spørgsmål? 

Du er velkommen til at kontakte mig på tlf. 72 18 56 56 eller ibatkh@fiskeristyrelsen.dk.  

 

Med venlig hilsen 

 

Iben Astrup 

Fiskerikontrolkontoret 

 
Kortskitse: 
 

                                                             
3 Lovbekendtgørelse nr. 764 af 19. juni 2017 med senere ændringer 
4 Bekendtgørelse nr. 131 af 30. januar 2017 

mailto:vagts@dma.dk
mailto:fiskerikontrol@fiskeristyrelsen.dk
mailto:ibatkh@fiskeristyrelsen.dk
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Bilag 1 - Fødevarestyrelsens regelsæt: 

 

Generelt 

Fødevarestyrelsen skal gøre opmærksom på, at høst af muslinger m.m. til human konsum skal opfylde 

de til enhver tid gældende krav i fødevarelovgivningen, herunder i:  

 

 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om 

generelle princippet og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske 

Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed, 

 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om 

fødevarehygiejne, 

 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige 

hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer,  

 Kommissionens forordning (EF) nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske 

kriterier for fødevarer,  

 Bekendtgørelse nr. 734 af 10. juli 2019 om muslinger m.m.  

 Bekendtgørelse nr. 965 af 18. juli 2013 om autorisation og drift af akvakulturbrug samt om 

omsætning af akvatiske organismer og produkter deraf, 

 Bekendtgørelse nr. 1324 af 26. november 2015 om overvågning og bekæmpelse af visse 

smitsomme sygdomme hos akvatiske organismer, 

 Bekendtgørelse nr. 1407 af 30. november 2018 om registrering af besætninger i CHR. 

 

Fødevarestyrelsen skal for god ordens skyld desuden gøre opmærksom på følgende specifikke krav: 

- Ejer af opdrætsanlægget skal lade anlægget registrere i CHR registeret. 

- Når anlægget er blevet registreret i CHR registeret skal anlægget autoriseres af Fødevarestyrelsen. 

- Anlægget må først tages i drift, når anlægget er tildelt et CHR-nummer og et autorisationsnummer. 

- høst af muslingerne m.m. til konsum først må starte efter, at der i det pågældende 

produktionsområde er udtaget vand- og prøver af muslinger m.m. til undersøgelse for giftige alger, 

algegifte, mikrobiologiske forureninger og kemiske forureninger, samt efter at produktionsområdet er 

udmeldt fra Fødevarestyrelsen, som åbnet og klassificeret i henhold til reglerne herom. 

- levende muslinger m.m. til direkte konsum skal ved landing sendes til et autoriseret 

ekspeditionscenter  

- muslinger m.m. til direkte konsum skal opfylde de mikrobiologiske kriterier, der er opstillet for 

levende toskallede bløddyr. 

 

- der skal opbevares en kopi af registreringsdokumentet for muslinger m.m., jf. 

muslingebekendtgørelsen.  

 

Fødevarestyrelsen har ikke bemærkninger til de aktiviteter, der udelukkende involverer opdræt af 

yngel, og hvor muslinger m.m. ikke skal omsættes til human konsum. 

 

Hobbyopdræt:  

Der er ikke er krav om prøveudtagning, når hobbybrugene drives af private i en 

forening, og hvor de høstede muslinger m.m. kun er forbeholdt foreningens 

medlemmer. Såfremt foreningen afholder arrangementer med andre end foreningens 

medlemmer, kan der efter en konkret vurdering være tale om fødevarevirksomhed, og 

dermed skal de almindelige regler for høst af muslinger m.m. iagttages, herunder 

prøveudtagningskravene. 
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Spørgsmål angående høst af muslinger m.m. kan rettes til Fødevarestyrelsen, Sofiendalsvej 90  

9200 Aalborg SV, mail: 21@fvst.dk. 

Spørgsmål angående autorisation og drift af akvakulturbrug kan rettes til Fødevarestyrelsen, 

Søndergade 50, 6600 Vejen, mail: akva@fvst.dk 

 

 

 

 

mailto:21@fvst.dk

	Tilsyn mv.

